
 
 

 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
   

Від 30.01. 2019 р.                                           м. Бурштин           № 4 

  
 

Про затвердження складу Комітету 

з управління впровадження Стратегії Сталого 

Розвитку міста Бурштин до 2030 року  

 

 

            Відповідно до рішення міської ради від 26.10.2018 №07/61-18 «Про затвердження 

Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року», керуючись ст. 27 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради    вирішив: 

 

 

1. Рекомендувати міській раді затвердити склад Комітету з управління впровадження 

Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року згідно додатку № 1. 

 

2. Рішення виконавчого комітету від 29.01.2016 № 07, від 23.03.2017 № 54, від 24.05.2017 № 

102, від 25.07.2018 № 150 «Про внесення змін до складу Комітету з управління 

впровадження Стратегії розвитку міста Бурштин до 2020 року» вважати такими, що втратили 

чинність. 

  

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Роксолана Джура 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                    Додаток 1  

                                                                                         до рішення виконкому 

                                                                                   від 30.01.19    № 4 

 

Склад Комітету з управління впровадження Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин 

до 2030 року  

 

Голова Комітету:                       Р.О.Джура,  міський голова 

 

Заступник голови Комітету:   В.Р. Гулик, перший заступник міського голови 

 

Секретар Комітету:                  М.С.Назар, начальник  відділу економіки і промисловості  

міської ради 

Члени Комітету:    

В.О. Гриб, керівник Департаменту зі сталого розвитку ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» 

В.О.Галицький, радник Дирекції з регіональної політики ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»  

Д.А.Шмигаль, директор ВП БуТЕС АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»  

Р.І. Витриховський, менеджер по взаємодії з місцевими органами влади ВП «Бурштинська 

ТЕС»  

П.С.Савка, начальник екологічного відділу ВП ДТЕК БуТЕС     

А.С.Іваськів, підприємець, депутат обласної ради   

Б.Б..Рибчук, секретар міської ради 

Н.Ю.Кицела, заст. міського голови 

І.З.Карвацький, голова депутатської земельної комісії та з питань екології  

 Л.І.Горват, голова депутатської комісії з питань законності та правопорядку  

 В.Л. Рик, голова депутатської комісії з питань бюджету та економічного розвитку      

 Т.Д.Попик, голова депутатської комісії з питань будівництва, архітектури та ЖКГ  

 І.М.Мазур, голова депутатської комісії з питань гуманітарної політики    

 Р.В.Мельничук, нач. водопровідно-каналізаційного господарства  КП «Житловик»   

 С.М.Сопільняк,  головний лікар КО «Бурштинська центральна міська лікарня»                                      

 О.М.Савчин, головний лікар КП «Бурштинський міський центр первинної мед-сан. 

допомоги»  

 І.С.Томин, начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради   

 Н.Р.Бойчук, директор ЗОШ I-III ст. №2 

 Л.Ю.Галамага, викладач Бурштинського енергетичного коледжу ІФНТУНФ  

 Р.І.Шевчук, директор ПК Прометей  

 О.І.Петровська, нач. фінансового відділу  

 М.С.Козар, нач. відділу у справах молоді і спорту  

 В.М.Копаниця, нач. земельно-екологічного відділу міської ради 

Я.С.Штогрин, гол. спеціаліст з міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності 

 

 

 

Керуюча справами виконкому                                                                    С.О.Видай 


